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Mestmixer  | GIGANT - SUPER-GIGANT - MAMMOET | 

 

Met de -holaras- mestmixers type GIGANT, SUPER GIGANT en MAMMOET kunt u probleemloos uw drijfmest 

rondpompen en in goed gemengde toestand op het land brengen. Een speciale mixcilinder zorgt voor een zeer 

effectieve aanzuiging van de mest. 

Alleen -holaras- mixers zijn voorzien van de unieke gepatenteerde, gierbestendige 'baggerlageringen', die deze mixers 

een extra lange levensduur geven. Uit praktijk- en IMAG onderzoeken blijkt dat de -holaras- mixers slechts weinig 

vermogen vragen en toch grote prestaties leveren en dus ook geschikt zijn voor lichte trekkers. 

 

Holaras mestmixers zijn zeer robuust en degelijk gebouwd en voldoen aan de zwaarste bedrijfseisen. Daardoor 

beschikken de -holaras- mixers met een minimum aan onderhoud over een zeer lange levensduur. De mixers zijn 

leverbaar met aftakas- en met elektromotor-aandrijving. 
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De speciale mixcilinder om de vleugel zorgt voor een zeer effectieve aanzuiging van de mest. Alle typen zijn volbad 

gegalvaniseerd. De typen SUPER-GIGANT en MAMMOET kunnen worden voorzien van een omkeerkast, waardoor 

deze mixers geschikt zijn voor 2 draairichtingen, stuwen en zuigen! 

Voor elk type kunnen inbouwkozijnen met glijbaan geleverd worden. Zowel inmetselkozijnen als instortkozijnen. 

 

Opties 

 In verschillende lengtes en afwijkende maten leverbaar 

 Leverbaar met omkeerkast 

 Leverbaar met driepuntsdeel of kanteldriepuntsdeel 

 Leverbaar met stuwende of zuigende schoep 

 

   

Vleugel + onderstuk Elektro mixer Omkeerkast 

 

 

De -holaras- mestmixer zal optimaal functioneren als de juiste bouwkundige 

voorzieningen zijn getroffen. 

Hiernaast ziet u het principe van een snelle mestcirculatie. Door de -holaras- 

mixer wordt de mest door de scheidingsmuur gezogen, zodoende ontstaat 

een stroming waardoor het geheel wordt gehomogeniseerd. 

  

 

Technische specificaties 

Type Gigant Super-Gigant Mammoet ESG EMM 

Aandrijving Aftakas Aftakas Aftakas Electro motor Electro motor 

Buislengte 346 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 

Totaal lengte 375 cm 431 cm 431 cm 431 cm 431 cm 

Onderstuk afmg 54x54 cm 54x54 cm 70x70 cm 54x54 cm 70x70 cm 

Vleugel diam. Ø 50 cm 50 cm 60 cm 50 cm 60 cm 

As diam. Ø 35 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 

Capaciteit m³/h 2300 2300 3300 2300 3300 

Ben. vermogen 35 kW 35 kW 40 kW 7,5 kW motor 18 kW motor 

Driepunts aanb. - Optie Optie - - 

Omkeerkast - Optie Optie - - 

Omw/min 500 500 500 1450 1450 

 
Afbeeldingen en technische gegevens zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden. 


